GRANTY MOCY – WNIOSEK O DOTACJĘ
Chciałybyśmy więcej się o Was dowiedzieć! Opiszcie Waszą grupę/organizację, cele
Waszych działań, osoby, na rzecz których pracujecie, oraz to, co robicie na co dzień.
Prosimy, odpowiadajcie wprost na pytania i unikajcie przeklejania gotowych opisów np. ze
strony internetowej. Prosimy również o nieużywanie emotikonów (niestety!) – powodują
problemy w systemie składania wniosków.

Dane grupy/organizacji:
Nazwa:
Miejscowość:
Forma:
•

Grupa nieformalna

•

Organizacja pozarządowa

•

Inna: …

KRS (w przypadku organizacji pozarządowych):
Kiedy Wasza grupa/organizacja rozpoczęła swoje działania (rok i miesiąc):
Budżet (przychody) w 2021 roku:
Budżet (przychody) w bieżącym roku (stan na wrzesień):
E-mail organizacji:
Telefon:
Strona internetowa
Media społecznościowe lub inne miejsce, gdzie komunikujecie swoje działania:
Pełna nazwa organizacji udzielającej osobowości prawnej (w przypadku grupy
nieformalnej):
Osoba kontaktowa w sprawie wniosku
Imię i nazwisko:
Jak się do Ciebie zwracać? Zaznacz preferowane zaimki: ona / on / ono / inne: …
Rola lub funkcja w grupie/organizacji:
E-mail (inny niż e-mail organizacji):
Telefon:

Opis grupy/organizacji
1. Po co istniejecie jako grupa/organizacja?
Na jakie problemy odpowiadacie Waszą działalnością?

2. Jakie są 3 najważniejsze cele Waszej grupy/organizacji w perspektywie
najbliższych 3-5 lat? Co konkretnie chcecie w tym czasie osiągnąć?
3. Na czym polega długofalowa feministyczna zmiana, do której dążycie?
4. Do kogo kierujecie swoje działania?
Na jakich grupach kobiet i osób narażonych na wykluczenie i dyskryminację skupiacie się w
szczególności? Kim są osoby, z którymi pracujecie, na rzecz których działacie?

5. Ile mniej więcej osób korzysta z Waszych działań w ciągu roku?
Nie traktujemy samej liczby osób, z którymi pracujecie, jako kryterium oceny – dlatego
zachęcamy do szczerej odpowiedzi i „niewindowania” wskaźników. To pytanie pomoże nam
lepiej wyobrazić sobie skalę Wasze działania. Podajcie orientacyjną liczbę osób, które
bezpośrednio uczestniczą w Waszych działaniach (biorą udział w spotkaniach, korzystają z
dyżurów, porad itp.). Prosimy, nie podawajcie w tym miejscu tzw. odbiorczyń i odbiorców
pośrednich, które np. śledzą Was w mediach społecznościowych lub wyświetliły Waszą stronę.

6. Czym w praktyce zajmuje się Wasza organizacja na co dzień?
Jakie działania podejmujecie? Jakimi strategiami się posługujecie, by osiągnąć zmianę?

7. Opiszcie 3 rzeczy, które uznajecie za najważniejsze osiągnięcia Waszej
grupy/organizacji w ostatnich 3 latach.
Z czego jesteście dumne, dumni, zadowolone, zadowoleni? Dlaczego właśnie te rzeczy
uznajecie za ważne?

8. Opiszcie Wasz zespół.
Ile osób na co dzień pracuje w Waszej organizacji? Czy są wśród Was osoby ze społeczności, na
rzecz której działacie? Z iloma osobami współpracujecie?

9. Opiszcie jedną dobrą praktykę związaną z kulturą pracy Waszej organizacji,
którą chcecie się podzielić z innymi Wnioskodawczyniami.
10. Jak postrzegacie swoje miejsce w ruchu feministycznym?
Jaki jest Wasz feminizm? Które jego tematy lub nurty są Wam najbliższe? Czy
współpracujecie z innymi feministycznymi grupami i organizacjami? W jaki sposób?

11. Na co chcecie przeznaczyć Grant Mocy?
Pieniądze z grantu można przeznaczyć na dowolne, realne potrzeby. Napiszcie, w jaki sposób
Wy chcecie z nich skorzystać.

12. Jak zmieni się sytuacja Waszej grupy/organizacji i osób, na rzecz których
pracujecie, jeśli otrzymacie grant?
W jaki sposób pieniądze z Grantu Mocy przyczynią się do feministycznej zmiany w Waszym
otoczeniu? Jakich efektów się spodziewacie po otrzymaniu i wykorzystaniu tego grantu?

13. Czy jest coś jeszcze, co chcecie napisać?

METRYCZKA
Poniżej znajduje się kilka pytań, które służą celom statystycznym. Zależy nam, żeby
wiedzieć, jakie grupy i organizacje ubiegają się o wsparcie Funduszu. Pomaga nam to
lepiej, bardziej strategicznie działać. Te informacje nie wpływają na ocenę Waszego
wniosku. Przechowujemy je w postaci zanonimizowanej, w oderwaniu od informacji
o Was i Waszej grupie/organizacji.
1. Województwo:

1) woj. dolnośląskie
2) woj. kujawsko-pomorskie
3) woj. lubelskie
4) woj. lubuskie
5) woj. łódzkie
6) woj. małopolskie
7) woj. mazowieckie
8) woj. opolskie
9) woj. podkarpackie
10) woj. podlaskie
11) woj. pomorskie
12) woj. śląskie
13) woj. świętokrzyskie
14) woj. warmińsko-mazurskie
15) woj. wielkopolskie
16) woj. zachodniopomorskie
2. Jak duża jest miejscowość, w której siedzibę ma Wasza grupa/organizacja?

1) Wieś
2) Miejscowość do 50 tysięcy mieszkanek/mieszkańców

3)
4)
5)
6)

Od 50 001 mieszkanek/mieszkańców do 200 000
Od 200 001 mieszkanek/mieszkańców do 450 000
Powyżej 450 001 mieszkanek/mieszkańców (bez Warszawy)
Warszawa

3. Jakim typem organizacji/grupy jesteście?

1) Organizacja pozarządowa
2) Grupa nieformalna/kolektyw (min. 3 osoby)
4. Jak długo działacie jako organizacja/grupa?

1)
2)
3)
4)
5)

Mniej niż rok
Od 1 roku do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Ponad 10 lat

5. Czy już wcześniej jako grupa/organizacja ubiegałyście się o grant Funduszu

Feministycznego?
1) Tak
2) Nie
6. Jak opisały/libyście doświadczenie Waszej grupy/organizacji w

pozyskiwaniu środków finansowych na Wasze działania?
1)
2)
3)
4)
5)

Bardzo małe
Małe
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże

7. Jaki jest roczny budżet, którym dysponuje Wasza grupa/organizacja

(podajcie dane za ostatni rok)?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

0,00 zł
1 – 10 000 zł
10 001 zł – 50 000 zł
50 001 zł – 100 000 zł
100 001 zł – 200 000 zł
200 000 zł – 500 000 zł
500 000 zł - 2 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł

8. Jakie osoby przede wszystkim tworzą Waszą grupę/organizację? Proszę

zaznaczcie od 1 do maksymalnie 2 właściwych odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kobiety/osoby z różnym stopniem sprawności
Kobiety/osoby nieheteronormatywne, queer, niebinarne oraz transpłciowe
Kobiety/osoby wywodzących się z mniejszości etnicznych i/lub religijnych
Uchodźczynie/migrantki
Nastolatki i/lub kobiety/osoby do 30. roku życia (w tym studentki)
Seniorkis
Kobiety/osoby o niskim statusie materialnym i/lub zmagające się z problemem
biedy
8) Matki
9) Kobiety/osoby zainteresowane sportem
10) Feministki, lokalne liderki i działaczki
11) Kobiety/osoby mieszkające na wsi
12) Kobiety/osoby z doświadczeniem choroby/ problemów zdrowotnych
13) Pracownice, kobiety/osoby z konkretnej grupy zawodowej
14) Kobiet/osoby doświadczające przemocy
15) Inne, jakie?
9. Jakie osoby przede wszystkim korzystają z Waszych działań? Proszę

zaznaczcie od 1 do maksymalnie 2 właściwych odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kobiety/osoby z różnym stopniem sprawności
Kobiety/osoby nieheteronormatywne, queer, niebinarne oraz transpłciowe
Kobiety/osoby wywodzące się z mniejszości etnicznych i/lub religijnych
Uchodźczynie/migrantki
Nastolatki i/lub kobiety/osoby do 30. roku życia (w tym studentki)
Seniorki
Kobiety/osoby o niskim statusie materialnym i/lub zmagające się z problemem
biedy
8) Matki
9) Kobiety/osoby zainteresowane sportem
10) Feministki, lokalne liderki i działaczki
11) Kobiety/osoby mieszkające na wsi
12) Kobiety/osoby z doświadczeniem choroby/ problemów zdrowotnych
13) Pracownice, kobiety/osoby z konkretnej grupy zawodowej
14) Kobiet/osoby doświadczające przemocy
15) Inne, jakie?
10. Skąd przede wszystkim pochodzą osoby, do których kierujecie swoje

działania?
1) Ze wsi i małych miejscowości (do 50 tysięcy mieszkanek/mieszkańców)

2)
3)
4)
5)

Z mniejszych miast (od 50 001 do 200 000 mieszkanek/mieszkańców)
Z dużych miast (powyżej 200 000 mieszkanek/mieszkańców)
Z bardzo różnych środowisk (ze wsi i z miast itp.)
Trudno powiedzieć

11. Do jakiego obszaru tematycznego zaliczacie Waszą działalność?

1) Prawa kobiet i dziewczynek - ogólnie
2) Prawa kobiet, dziewczynek i osób narażonych na dyskryminację wielokrotną
3) Prawa pracownicze
4) Antymilitaryzm
5) Sprawiedliwość reprodukcyjna, w tym edukacja seksualna i/lub macierzyństwo
6) Antykapitalizm, alterkapitalizm, sprawiedliwość społeczna
7) Praca seksualna
8) Bezpieczeństwo osób zaangażowanych w aktywizm na rzecz kobiet i osób LBTQ
9) Zwalczanie przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej
10) Podważanie norm genderowych i stereotypów płci
11) Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość klimatyczna
12) Dbanie o dobrostan i zrównoważony aktywizm
13) Inny, jaki?
12. Jakiego rodzaju działalnością zajmujecie się na co dzień?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wsparcie bezpośrednie, dostęp do usług medycznych/prawnych itp.
Sport
Wypoczynek i relaks, obozy rekreacyjne
Sieciowanie, spotkania, konferencje
Edukacja, warsztaty, szkolenia
Sztuka, działania artystyczne i festiwalowe
Badania, tworzenie i gromadzenie wiedzy, działania akademickie
Upowszechnianie informacji, podnoszenie świadomości, wydawanie publikacji,
tworzenie filmów, realizacja kampanii itp.
9) Aktywizm uliczny, akcje bezpośrednie w przestrzeni publicznej
10) Inny, jaki?
13. W jaki sposób Wasza grupa/organizacja dowiedziała się o konkursie na duże

granty?
1)
2)
3)
4)
5)

Brałyśmy / braliśmy udział w innych konkursach FemFundu
Facebook – strona FemFundu, posty znajomych, posty na grupach, reklama itp.
Poprzez znajomych – ktoś mi o tym powiedział/napisał osobiście itp.
Spotkanie wirtualne na temat Konkursu z Funduszem Feministycznym
Strona internetowa innych organizacji pozarządowych, instytucji

6) Inne, jakie?

